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Partnerskaber 2022

Sammen
når vi
længere!

Et stærkt
fællesskab

Fakta om
Kystlandet

Overnattende gæster

Destination Kystlandet er det fælles destinationsselskab, der
varetager turismen for Odder, Horsens og Hedensted kommuner.

826.000*
633.000 danske
193.000 udenlandske

Vores mål er enkelt. Vi vil have flere turister til området, vi vil have
dem til at blive længere, bruge flere penge og komme tilbage igen (og
igen og igen).
Som partner i Destination Kystlandet er du en del af et vigtigt fællesskab – som skal tale til både din hjerne og dit hjerte.
Hjerne, fordi vi er turistens indgang til de mange muligheder i
området, og når du er partner, sørger vi naturligvis for at synliggøre
din virksomhed over for vores gæster.
Hjerte, fordi den samlede fortælling om en attraktiv feriedestination
med mange oplevelser styrker området som helhed. Både i forhold til
turisterne – men også borgerne og potentielle tilflyttere.
Vores fremmeste opgave er at skabe øget omsætning ude hos dig.
Og dét gør vi bedst med den store fortælling for øje.

Turismeforbrug
2,3 mia. kr.*

Besøg på Kystlandets
hjemmesider
700.000 besøg (2021)

Årlig velkomstguide
Oplag på 80.000

Har du spørgsmål? Så tag bare fat i én af os!
Presseomtale

300+ presseomtaler i 2021
Helle Berthold
Rosenberg

Direktør
28 76 73 35
helle@kystlandet.com

Trine
Bundgaard Have

Projektleder
30 16 72 02
trine@kystlandet.com

Line
Jensen

SoMe-ansvarlig
51 91 97 34
line@kystlandet.com

Marie
Kau Linde

Marketingansvarlig
61 72 45 80
marie@kystlandet.com

270+ partnere

Fordelt i kommunerne Odder,
Horsens og Hedensted

Line
Vinum

Presseansvarlig
81 77 18 17
vinum@kystlandet.com

Casper
Terkelsen

Outdoor-ansvarlig
61 71 36 79
casper@kystlandet.com

Søren
Sønderstrup

Digital projektleder
og webansvarlig
31 31 30 58
soren@kystlandet.com

Petra
Larsen

Tysk-oversætter

*Kilde: Danmarks Statistik og
VisitDenmarks rapport ”Turismens økonomiske betydning 2019” (udkommer
med to års forsinkelse).
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LILLE

MELLEM

STOR

Events · Gårdbutikker · Ø-erhverv · Overnatningssteder med 1-2 værelser ·
Frivillige foreninger · Barer & diskoteker · Små gallerier

1.200 kr.

12.000 kr.

40.000 kr.

Restauranter · Caféer · Overnatningssteder med 3-10 værelser · Detail ·
Mindre aktivitetsudbydere · Transport

2.500 kr.

Attraktioner · Museer · Større overnatningssteder (hotel, camping, vandrerhjem) · Feriehusudlejere · Shoppingcentre · Golfklubber

4.500 kr.

I Destination Kystlandet har vi partnerskaber
tilpasset forskellige virksomhedsstørrelser
og behov.
Spørg os, hvis du er i tvivl om, hvilket partnerskab
der passer til netop dig.
Alle priser er ekskl. moms.

Din virksomhed på kystlandet.dk / .de / .com
omtale i redaktionelt
indhold

Din virksomhed i Kystlandets trykte velkomstguide (oplag 80.000)*

*Som minimum i overblikket bagerst i guiden

Netværksmøder og kompetenceudvikling for dig og dine medarbejdere
Individuel sparring med specialist eller forretningsudvikler
Gratis visning af events i online kalender
Nyhedsbrev med sidste nyt fra Kystlandet og turismebranchen
Distribution af din virksomheds folder på brochurereoler*

*Særligt initiativ i Horsens og Hedensted kommuner

Årlig omtale eller del af kampagner på sociale medier
Ekstra fokus og omtale på Kystlandets kanaler
Inkluderet i nationale og/eller internationale markedsføringskampagner
Samarbejde om influencerbesøg
Foretrukken partner i pressearbejde
Minimum 2 årlige omtaler ifm. e-mail marketing

3

5

Men hvad siger partnerne
i Destination Kystlandet?
Vibeke Christensen

Michael Nino Tabori Jensen
Salgs- og marketingchef
Hotel Vejlefjord
Stort partnerskab

“Det er vigtigt, at vi er involveret i det samarbejde, der går på tværs af Kystlandet, så vi står
sammen om at tiltrække endnu flere gæster til
både Hotel Vejlefjord og området som helhed.”

Direktør
Feriepartner Odder-Juelsminde
Stort partnerskab

“Vi er partner i Kystlandet, fordi vi ønsker at
være en del af det fællesskab, som har til formål
at udvikle turismen her på vores skønne østkyst.”

Flemming Rasmussen

Lone Wessel

Direktør
Horsens Ny Teater
Mellem partnerskab

“For os handler partnerskabet om at være en del af dén fælles
indsats, der ligger i både at promovere Horsens’ meget attraktive
underholdningspallet, men også tage et medansvar og støtte op
om fællesskabet og den fælles opgave, der ligger i at få synliggjort
alle Kystlandets oplevelser, så folk får lyst til at komme igen.”

City Manager
KøbOdder og Udvikling Odder
Mellem partnerskab

“Skattejagten er et godt eksempel på en aktivitet, som vi i fællesskab med Destination Kystlandet og det lokale erhverv i Odder har udarbejdet
for at forlænge turistens ophold i midtbyen. Det
er sådanne tiltag, der skaber værdi på tværs.”

Jørgen Holm Petersen

Bryan Francisco
Gastronomisk chef
Posthuset Horsens
Lille partnerskab

”Vi vil gerne være medvirkende til at skabe mere synlighed for byen Horsens, men også for hele området. Jo
flere vi er, der støtter op om fællesskabet, jo flere er vi
til at spille hinanden gode.”

Ejer
Turridning Endelave og Endelave
Sommerlejlighed
2 x Lille partnerskab

”Vi kan tydeligt konstatere, at vi har fået flere kunder
gennem den synlighed, vi får i Kystlandet. Derudover
er der helt praktiske fordele for en mindre virksomhed
som os, i form af bl.a. tilstedeværelse på flere sprog på
Kystlandets hjemmesider, sparring på udviklingsidéer og
synlighed gennem presseindsatser.”

Pernille Juul

Ejer
Juelsminde Fisk mfl.
3 x Lille partnerskab

”Jeg nærer en stor respekt for det arbejde, som
Kystlandet gør for at sætte Juelsminde på landkortet. Vi har haft flere pressebesøg, og det er
lige sjovt hver gang – især for personalet. Men det
giver også et stort udbytte, og jeg er vild med, at
Kystlandet er meget innovative i deres tilgang til
at fremme hele området.”

Læs mere

... om at være partner i Destination Kystlandet og få det fulde
overblik over vores 270+ partnere
på kystlandet.dk/erhverv/destination-kystlandet

